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H. E. Hubener,

Berlijn-Schlachtensee

O v e r de alligator-, tijger- en andere
Noord-Amerikaanse salamanders
Talrijke importen hebben gedurende de laatste
jaren een overvloed van tot nu toe weinig of
nauwelijks bekende salamandersoorten naar
Europa gebracht.
In de Verenigde Staten van Noord Amerika
leeft een groot aantal salamanders met geheel
andere levensgewoonten, zodat het mij de
moeite waard lijkt hierover een en ander te
publiceren.
Het geslacht Aneides heeft zich geheel aan-

Boven: Aneides /Javipunclafus niger uit Caliiornie
Onder: Aneides lugubris lugubris

gepast aan het landleven. Dit geslacht is in
hoofdzaak in California inheems. Aneides lugubris lugubris ( H a l l o w e l ) , de alligatorsalamander, heeft zijn naam te danken aan de kolossaal ontwikkelde spieren aan de slapen en
de mesvormige tanden, die bij geheel volwassen
dieren zelfs uit de gesloten bek naar buiten
kunnen steken. Toen ik mijn .Aneides /. lugubris
kreeg, ongeveer twee jaar geleden, was deze
baby ruim 50 mm groot. Thans is hij 160 mm.

Foto Werner Sand
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De kleur op de rug is melkchocolade-bruin en
bespikkeld met vele lichtgele of lichtbruine
puntjes. De buikzijde is lichtbruin met een
zacht-vleeskleurige glans. Een glanzend lakzwart gekleurd familielid Aneides flavipunctatus
niger, ( M i j e r s a n d M a s 1 i n), die 160 mm
lang kan worden, is ook in mijn bezit. Beide
boomsalamanders bewoonden een geheel glazen
terrarium, op de bodem belegd met een mosplag en daarop een groot stuk grove berkenbast. Op dat stuk berkenbast een nog grotere
plag mos met kleine varentjes. Het mos wordt
om de vier weken vernieuwd en dan heel eventjes met water besproeid. Grotere vochtigheid
is voor deze salamanders niet nodig. De bak is
net als alle andere terraria afgcdekt met een
ruit. In de zomer bestaat het voer uit vliegen,
muggen, spinnen en kleine nachtvlinders. In de
winter wordt gevoerd met kleine regenwormen
en enchytreeen. In een — overigens overbodig
— waterbakje doe ik 's zomers rode en witte
muggenlarven. De uitgekomen muggen worden
dan gemakkelijk de prooi van dc met hun tong
zuiver schietende salamanders.
In tegenstelling met Aneides
flavipunctatus

naar buiten steekt. Mijn Zwitscrse vriend, de
heer P. H. Stettler (ook lid van Lacerta) heeft
echter een andere methode gevonden om deze
dieren te kunnen houden. Deze is geheel niet
schadelijk en ik doe het met goed gevolg op
dezelfde manier. Mijn dieren zitten in een middelmatig grote glazen bak met als bodembedekking een laag gewassen grof rivierzand, dicht
beplant met Myriophyllum. Dc salamanders
zitten meestal tussen de bosjes planten, waar
zij met hun felrode kleur een kleurrijk contrast
met de dicht op elkaar staande heldcr groene
planten vormen. Gevoerd wordt met kleine en
middelgrote regenwormen. grote rode daphnia's
en muggenlarven. Door hun trage levenswijze
is hun behoefte aan voedsel niet zo groot en
men behoede zich ervoor te veel voedsel te
geven, omdat de dieren dan te vet worden.
Directe zonbestraling moet eveneens vermeden
worden. Ik ververs het water alleen in het
voorjaar en in dc hcrfst.
Een bij mijn weten nog niet in Duitsland levend
ingevoerde salamander is de 120 mm groot
wordende Lcurognathus marmorata
intermedia
( P o p e ) . Ook deze salamander leeft in Noord

•

I
Ambystoma

tigrinum mavortium

Baird uit Santa Fe

niger, die zich ook vaak overdag bij het zoeken
naar voedsel laat zien, leidt Aneides lugubris
een zeer verborgen leven en is slechts zelden
in de ochtend- of avonduren eens te zien.
Terwijl wij in Europa slechts twee soorten salamanders hebben, waarvan de longen geheel
ontbreken of althans zeer gebrekkig ontwikkeld
zijn, heeft men in de Verenigde Staten er zeven
van die soort. De rode weidesalamander, Pseudotriton ruber ruber ( L a t r e i l l e ) is een dier,
dat voor de oorlog vaak bij de iiefhebbers
aangetroffen werd. Daarentegen is zijn net zo
aantrekkelijk
familielid
Pseudotriton
ruber
shencki
(Brim ley)
uit Noord Carolina
slechts door een enkel geimporteerd exemplaar
bij ons bekend. Deze heldcr koraalrode salamander bereikt een lengte van 150 mm, door
mijn dieren ook reeds bereikt. De knalrode
kleur is onderbroken door donkerrode en violette vlekjes. De ondcrzijde is zalmrood tol
vleeskleurig en met talrijkc zwartachtige en
donkerpaarse puntjes bedekt. De rode weidesalamander leidt in vrijheid maar een verborgen
leven. In natte mocrassen graaft hij lange gangen, waaruit alleen het puntje van zijn neus
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Foto M. Freytacj

Carolina. De kleur van mijn vier volwassen
dieren is van boven zwartbruin, opgefleurd
door hier en daar lichtbruine en olijfgroene
vlekjes. Z e hebben spitse, langc snuiten met
krachtig gevormde kaken en dicht bij elkaar
liggende grote bolvormigc ogen; de keel is
rozegrauw, vleeskleurig. De onderkant is grijsbruin met hier en daar lichtgrijze vlekjes en
puntjes. Op de zijden bevinden zich twee rijen
onregelmatig geplaatste puntjes. Als voedsel
dienen kleine levendig-kronkelende regenwormen, grote daphnia's en muggenlarven. Deze
dieren zijn lastige eters en niet iedere worm of
ander vocderdier wordt verorberd. Twee van
deze salamanders eten af en toe ook kleine
spinnen.
De dieren worden gehouden in een glazen
aquarium met grove kiezel als bodembedekking. Twee met de hollc kant naar onderen
liggende dakpannen, waarop mosplaggen, worden juist nog even door het water, dat op de
diepste plaats 6 cm hoog is, overspoeld. Twee
van de salamanders liggen voortdurend bovenin de mospollen, waar het water heel ondiep is,
terwijl de beide anderen een vast verblijf on-

der de dakpannen hebben betrokken. Deze salamanders zijn ook overdag te zien. W i e deze
dieren verzorgt, moct zich niet door het begrip
..salamander" in dc war laten brengen. Z c hebben niets met onze bedachtzame vuursalamander te maken. Leurognathus is in zijn doen en
laten zeer snel en wanneer ze eenmaal ontsnapt
is ze, dank zij de gladde, slijmachtige huid,
slechts met de grootste moeite weer onbeschadigd te vangen.
De bekende tijgersalamandcr, Ambystoma
tigrinum tigrinum ( G r e e n ) komt in heel Noord
Amerika voor en ontbreckt eigenlijk alleen maar
in de uitgesproken droge gebieden. Het gelukte
mij in 1957 een aantal dieren tc importeren van
de ondersoort Ambystoma
tigrinum
mavortium
( B a i r d ) uit de omgeving van Santa Fe,
Nieuw Mexico. Deze grote krachtige dieren,
185—250 mm, zijn levendig gekleurd, gemakkelijk te houden en te kweken. Dieren, die eenmaal gewend zijn in het terrarium, worden
spoedig vcrtrouwclijk, zijn meestal te zien en
behoren dus tot die vcrzorgingsobjecten, waar
men iets aan heeft. Net zo afwisselend als zijn
woongebieden zijn ook de mogelijkheden om
dit dier in gevangenschap te houden. In een
aquarium houdt de tijgersalamander ervan, dat
een paar steenblokken boven het water uitsteken, zodat hij zich in de zon kan koesteren.
In een terrarium met lichte veengrond graaft
hij lange en diepe gangen. Voor een succesvollc kweek is echter een winterslaapperiode
van meerdere maanden onvermijdelijk.
Deze grote dieren hebben een even grote eetlust. In de zomer voer ik zc alles wat in de
tuin te vinden is, dus krekels, regenwormen,
naakte slakken, sprinkhanen, spinnen, kleine
kikkertjes en af en toe meelwormen. De kleur
van de dieren is eveneens vol afwisseling.

C. J. Marinkelle,

Med. drs.,

De door mij verzorgde Ambystoma
tigrinum
mavortium ( B a i r d ) heeft zilverwitte dwarsbanden op een blauwzwarte ondergrond, die
zich onregelmatig over het gehele lichaam uitstrekken.
Ook zonder dat men zc aanraakt geven deze
dieren klokkende en piepende geluidjes. De
tijgersalamander behoort niet tot de hierboven
beschreven longloze salamanders. De uitstekende foto's heb ik te danken aan mevrouw M.
Freytag (Ambystoma tigrinum), terwijl de
heer Werner Sand uit Berlijn Aneides, Pseudotriton en Leurognathus fotografeerde.
Vert. A. T h . Reijst
Comment on some of the Alligator-, Tiger- and other
North American Salamanders.
Aneidis I. lugubris and Aneidis ilavipunctus niger are
kept In a glass vivarium, covered with a piece ol
glass. The bottom is covered with moss on which a
piece of birch-bark, on top of this a bigger piece of
moss with ferns. The moss is renewed once a month
and slightly wetted. Food: flies, gnats, little nightmoths, spiders: in the winter: encnytraeae and little
earth-worms. A walcr-trough is not necessary. Pseudotriton ruber shenki (B r i m 1 e y) - very seldom imported — could be kept very well by following the method
of P. Stettler. The bottom of a medium-sized aquarium,
densely planted with Myriophyllum is covered with a
layer of coarse washed sand. Food: little and middlesized worms, larvae of gnats and big red daphniae.
The need for food is not so big, too much food has to
be avoided as direct radiation of the sun. The refreshment of the water has to be done in spring and autumn.
Leurognatus
marmorala intermedia
( P o p e ) - not
imported alive into Germany? - was kept in a glass
terrarium, the bottom ol which covered with coarse
gravel. Height of the water: maximum 6 cm. In the
water two tiles covered with moss, just below the
surface of the water. Food: worms, daphniae, larvae
of gnats. The animals are poor eaters. Leurognatus is
very quick in liIs movements. Ambystoma
tigrinum
mavortium ( B a i r d ) is a very pleasant animal for
keeping and breeding, provided it gets a period of rest
during the winter. Kept in an aquarium, it likes to
creep out of the water into the sun, kept in a terrarium
with soft peat-soil, it digs long and deep passages.

Utrecht:

Kleurveranderingen van kameleons
Algemeen wordt beweerd, dat het kameleon de
kleur van zijn omgeving aanneemt. Toen ik
voor het eerst in de Souk el Bled te Tunis een
kooi met twaalf kamcleons zag hangen, waarin
zich dieren met de meest uiteenlopende kleuren
tezamen bevonden, verwonderdc dit feit mij
ten zeerste. W a a r o m hadden zij niet alien
dezelfde kleur? De Souk el Bled is een klein
straatje midden in de Arabische wijk van Tunis,
waar men de meest uiteenlopende soorten
kruiden en geneesmiddclen kan kopen. Kameleons worden veelvuldig als medicijn gebruikt.
De Bedouinen gebruiken de huid om cr hun
veelvuldigc beenwonden mee te bedekken. De
stadsbewoners eten hem gaarne ..levend" om
daarmee hun krachten te versterken. Dc vrouwen zijn vooral gcsteld op de gedroogde
koppen, waarmede zij een kinderrijk gezin
hopen te bespoedigen. Behalve kamcleonkoppen

*

worden hiertoe ook gedroogde vleermuizen,
uilenstaarten, valkenpoten, hoppenkoppen en
zeer kleine sponsjes aangewend. Kameleons
zijn daarom in deze Souk steeds voorradig.
Mijn steeds gesteldc vraag: „ W a t eten de
kameleons" werd zonder uitzondcring beantwoord met: ,,Niets. Als ik de winkelier dan
mededeelde, dat ieder levend wezen at, dan
werd dit bcaamd, maar met de toevoeging, dat
het kameleon toch werkclijk niets at. Als ik dan
tenslottc zci. dat dczc dieren vliegen aten, dan
kreeg ik tot antwoord: , , 0 ja, maar vliegen
hebben wc niet", ondanks het feit, dat er zich
vele duizenden vliegen rondom bevonden. Het
gevolg van de volgepropte kooien en de onderlinge vechtlust der kameleons was, dat er zich
op de bodem van dc kooien bijna steeds dode
exemplaren bevonden. Uiteraard komt men in
Noord Afrika nimmer op het idee deze kwalijk
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riekende kadavcrs tc vcrwijderen. De vliegen,
aangetrokken door de in ontbinding verkerende
kameleons, worden door dc nog levende soortgenoten dankbaar aanvaard. De een zijn dood
is de ander zijn brood komt hier wel weer tot
uiting.
Een kameleon, al dan niet een natuurlijke
dood gestorven, behoudt de kleur en tekening,
die hij de laatste uren van zijn aards bestaan
vertoonde. Indien men meer kameleons in een
kleine ruimte samenhoudt eindigt dit zonder
twijfel steeds met de dood van practisch alle
dieren. Dc oorzaak is, dat zij zich gaarne vastbijten in de meest tere delen en deze gedurende
uren met hun stcrke bekken afgeklemd houden.
Slechts kleine, jonge exemplaren zijn wat vredelievender. Het grootste kameleon, dat ik in
handen kreeg, mat 48 cm van kop tot staartpunt. Grotere exemplaren kunnen zeer luid
blazen en de allergemeenste diepe wonden veroorzaken, indien men niet tijdig zijn vinger
terugtrekt. Door een noodlottige vergissing
tijdens een transport van 63 kameleons vanuit
het zuiden kreeg ik het bewijs in handen, dat
kameleons, in geval van honger. ook kanibalisten blijken tc zijn. Vier weken na het transport
van genoemde kameleons bleken er nog slechts
drie dode exemplaren in het pakket aanwezig te
zijn. W e l k een lugubere vondst!
In het noorden van Tunis komt het kameleon
slechts schaars voor. In de streken van Ain
Draham, Sidi Bou Said, Soliman, Nabcul en
Hammamet zijn zij iets talrijker. In het zuiden
komen ze in de oasen van Gabes, Gafsa,
Tozeur, Neftar en Faum Tatouin echter zeer
talrijk voor. In de oase Kettena, 20 km ten
zuiden van Gabes (Zuid Tunesie) is de soort
zelfs bijzonder algemeen. Niettemin blijft het
een lastig karwei de dieren te vinden aangezien
ze roerloos in het gebladerte verscholen zitten.
Met behulp van de bevolking van Kettena kon
ik echter een zeer grote hoeveelheid kameleons
vergaren. Een groot gedeelte van de verzamelde
kameleons dienen als proefdieren ter bestudering
der melanophoren reacties, waarover ik te
zijner tijd nader hoop te publiceren.
De kleuren van kameleons lopen, zoals gezegd,
zeer uiteen. Aanvankclijk noteerde ik kleur en
tekening van de dieren zeer nauwkeurig. Al
spoedig bleek echter, dat dit een onbegonnen
werk was en dat men door de bomen het bos
niet meer zag. Alle mogelijk denkbare kleurschakcringen van groen, geel, bruin, oranje.
zwart en grijs kon men vinden. Ook de vorm en
uitgebreidheid van de uit vlekken en lijnen
bestaande tekening is uitermate variabel. Niettemin gelukte het mij tenslotte bij bestudering
van 3000 kameleons, grotendeels afkomstig uit
Kettena. ruim 80 % van de dieren in te kunnen
delen in zeven hoofdgrocpen (A t/m G ) . De
meest in het oog lopende kenmerken van kleur
en tekening staan vermeld in bijgaande tabel
onder de grocpen A tot en met G. Hierbij ging
ik uit van waarnemingen bij daglicht, terwijl de
dieren op een witte onderlaag geplaatst waren
en zich in wakendc toestand bevonden. Hierbij
bleek 1 5 % van de dieren geplaatst te kunnen
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worden onder groep A, 20 % onder B, 20 %
onder C, 1 0 % ' o n d e r D, 5 % onder E, 2 5 %
onder F en 5 % onder G.
Aanvankclijk plaatste ik de dieren op allerlei
kleuren, van verschillende verzadiging, op rode
watermeloenen, gele ananasmelocncn. bruinc
dadels, op blauwe, violette en zilverkleurige
onderlagen, doch uiteindelijk beperkte ik mij om
practische redenen tot de kicuren wit, zwart en
groen. Door proeven met dieren uit alle zeven
groepen bleek, dat geen noemenswaardigc verschillen werden waargenomen bij gcbruik van
wit, geel en lichtbruin en evenmin gaven zwart.
donkerbruin, rood en paars onderlinge verschillen, terwijl groene, blauwe en oranje onderlagen ongeveer dezelfde resultaten gaven.
Slechts enkele kameleons uit groep E gaven
een oranjeachtige karteltekening indien zij op
paarse bougainville-bloemen
gezet
werden
(maar nimmer werden zij paars!).
Uit elk der zeven grocpen werden nu die
exemplaren gckozen, die dc kleuromschrijving
in de tabel het meest nabijkwamen, waardoor
zij dus ook onderling zeer veel gelijkenis vertoonden. Zodoende kwamen uiteindelijk van
groep A 4 0 % , B 4 5 % , C 7 0 % , D 6 0 % ,
E 6 0 % , F 6 5 % en G 5 0 % in aanmerking
voor deelname aan de proefnemingen.
Voor de werkelijke proeven werden nu voor
iedere groep dertig exemplaren genomen en
het bleek, dat iedere groep onder de verschillende omstandigheden zeer uniform van kleur
veranderde. Uiteraard waren cr onder dc dertig
exemplaren van iedere groep wel steeds enkele
dieren, die onder een gegeven omstandighcid
anders reageerden dan hun grocpsgenoten.
Deze uitzondcringsgevallen waren echter sporadisch en werden verder buiten bcschouwing
gelaten. In groep A was slechts een uitzondcring, in B drie, in C drie. in D een. in E twee,
in F vier en in G ook vier. Uiteindelijk werden
dus 122 dieren verdccld in zeven groepen bij
de proeven betrokken. De proeven werden
minstens enige tientallcn kcren herhaald en de
resultaten bleken steeds gelijk te zijn. Slechts
op zeer warme dagen (boven 40 °C.j waren de
kleuren van dc dieren over het algemeen iets
lichter getint. De vochtigheidsgraad van de
lucht bleek geen invloed tc hebben op de kleur.
De voedingsomstandigheden (lever en sprinkhanen) werden tijdens de proeven steeds gelijk
gehouden.
Uit bijgaande tabel kan men nu eenvoudig aflezen hoe de kameleons reageerden. Hierbij
dient men goed in gcdachten te houden, dat
slechts de meest duidelijke en in het oog springende verschillen werden genotecrd. Niettemin
zijn de kleurverschillen tussen dc groepen A
t/m G voor een kind terstond zichtbaar en dus
zeer overtuigend. Het blijkt nu dus. dat de
grasgroene en witte onderlaag weinig verschil
in verkleuring oplcverde of nu dc dieren sliepen,
wakker waren, in het licht of in het donker
geplaatst waren. Kameleons slapen gaarne; in
het donker geplaatste dieren slapen onmiddcllijk, nadat ze een rustig plekje gevonden hebben. Zodoende zoekt men tevergeefs naar die-

ren, die wakker zijn terwijl zij zich in het
donker bevinden.
Dc dieren uit dc grocpen A, B. D, E en G
werden donkerder van kleur, indien zij op een
zwarte onderlaag gezet werden, ongeacht het
feit of zij zich in het licht of in het donker
bevonden. Dieren uit de groepen C en F,
tezamen dus 45 % werden onder de bovengenoemde omstandigheden juist lichter van
kleur. Verder blijkt duidelijk uit de tabel, dat
de dieren uit dc groepen A. B, D, E en G
(55 % ) slapende steeds donkerder van kleur
zijn dan in wakendc tocstand, terwijl voor de
groepen C en F wederom juist het omgekeerde
geldt! Het plaatsen van dieren op een donkere
ondergrond blijkt dus bij alle dieren een kleurvcrandcring tc geven, die gelijk is aan de slaaptoestand, waarbij dus opgemerkt moet worden,
dat hierbij de ene helft (55 % ) donkerder en
dc andere (45 % ) juist lichter van kleur wordt.
Het is wel merkwaardig, dat „zwart" en „slapen" (nacht!) een zelfde soort reactie geeft.
Verder bleek, zoals te verwachten was, dat de
kleur van dc onderlaag bij in het pikdonker
geplaatste dieren niet veel verschil maakt.
Niettemin waren er toch enkele niet tc verklaren uitzonderingsgevallen. Duidelijk blijkt
dus dat dieren, die, wakend in het daglicht
geplaatst, licht van kleur zijn, in het donker en
slapend donkerder worden, terwijl dieren, die
onder ecrstgenocmde omstandigheden donker
van kleur waren in het donker en slapend duidelijk opbleken.
Met deze proefnemingen is het fabeltje, dat het
kameleon nauwkcurig de kleur van zijn omgeving zou aannemen, hopelijk definitief uit dc
wereld geholpen.
Het aardige van de gestelde tabel W3S, dat ik
daarmede op elk gewenst ogenblik onder een
bcpaalde omstandigheid met zekerheid kon
bcpalen tot welke groep een willekeurig dier
behoorde. Indien ik b.v. een in het donker
geplaatst kameleon, gezet op dc groene onderlaag. slapend aantrof met een egaal donkergrijsgroene kleur. dan behoorde dit dier hetzij
tot groep B of tot groep G. W e r d het dier
tijdens het ontwaken groen dan behoorde het
dus tot groep B: wanneer het daarentegen
geel werd kon het ondergebracht worden bij
groep G.
Tenslottc werden proeven genomen met dezelfde zeven groepen van dieren (enkele inmiddcls gestorven dieren werden door andere
vervangen), om vast te stellen, welke kleurvcranderingen plaats vonden bij woede (eventucel angst). Zowel bij gevechten tussen de
dieren onderling als bij het aanvatten van de
dieren met de hand bleek, dat zij dezelfde

kleurveranderingen vertoonden, als die dieren
hebben, die in het donker geplaatst sliepen.
Daarom zou men in de drie onderste linksc
kolommen ook het woordje „woede" kunnen
plaatsen. Het is wel merkwaardig, dat in het
organisme dezelfde kleurreacties te voorschijn
geroepen worden tijdens slaap in het donker
(uiterste rust) of angst (uiterste opwindingstoestand).
Over het algemeen werden de waarnemingen
pas genoteerd, nadat de dieren mecrdere uren
gelegenheid hadden gehad zich aan de verandere omstandigheden, zoals licht, donker en
kleur van de onderlaag, aan te passen. Als
gemiddelde tijdsduur werd hiervoor 2 a 3 uur
genomen. Niettemin kan worden opgemerkt,
dat bij verblijf van langere duur onder dezelfde
omstandigheden de aangenomen kleur zich versterkt had, doch steeds in dezelfde richting.
Dieren uit groep F, drie dagen lang in het
donker geplaatst. waren practisch wit, terwijl
de dieren uit groep A onder dezelfde omstandigheden bijna zwart waren.
Over het algemeen kon het begin van de kleurverandering bij verwisseling van onderlaag
reeds na ongeveer tien minuten worden waargenomen. Hetzelfde gold voor de verplaatsingen
van licht naar donker. Daar het lastig is te
zeggen wanneer een kameleon werkelijk slaapt
kan ik hiervoor slecht tijden aangeven. Eenvoudiger is het ontwaken te constateren. De
kleurveranderingen, die hiermede gepaard gaan
kan men vaak reeds na vijf seconden constateren, terwijl na vijf minuten de kleurverandering als beeindigd kan worden beschouwd.
Bij hongering blijken de dieren volkomen hetzelfde te rcageren als bij ovcrmatige of normale
voeding. Ook de aard van het voedsel had
mijns inziens geen invloed op de kleurwijzc of
mate van kleurverandering.
Enkele verwante exemplaren, die ik kreeg,
bleken alien tot groep E tc behoren. Of dit
toeval is durf ik niet te beweren. Gezien mijn
gegevens bij gehypophysectomcerde exemplaren
lijkt het mij niet onwaarschijnlijk, dat een gedeelte der dieren zeker neigt over te gaan tot
groep F. In alle andere gevallen bleken dc
dieren echter steeds volgens het schema van
hun eigen groep te rcageren. In hoeverre een
genetisch patroon hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden zal voorlopig nog wel een
open vraag blijven.
Ondanks het feit, dat de uitzondcring de regel
bevestigt, meen ik met het gegeven schema
een zekere regelmaat vastgelegd te hebben.
mits men de dieren onder een van de zeven
groepen kan plaatsen. hetgeen in de meeste
gevallen zeer goed mogelijk bleek.
September 1958 Sousse. Tunesie

Change ol colours with chameleons.
Chameleons vary among themselves very much in
colour. However, it appeared that 80 */o of 3000 chameleons studied by the author in Oase Kettena (South
Tunesia), could be divided by their colouring in 7
main-groups. (This study was a part of a scientific
examination, among other things of the melanophoric
reactions.) The division was made with animals which
were placed awake, in daylight on a white under-

ground. The groups were: a. (bright green .with many
brown spots), b. (Grass-green with many yellow spots),
c. (dark green with brown spots), d. (dark green with
yellow spots), e. (cream with bright brown spots),
f. (even greyj, g. (yellow ochre). The animals from the
groups a, b, d, e, g, (55 Vo) became darker of colour
if placed on a black underground. It remained without
difference whether they were in the daylight or in the
dark; also asleep their colours darkened. The animals
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from the groups c. and f. (45 %), if placed on a black
underground under the same change of colour also
appeared with these groups when they were asleep.
In other words: animals which are dark of colour
when awake and in day-light become lighter of colour
when asleep and in the dark, for the other groups vice
versa. It is therefore a fairy-tale that chameleons
accept exactly the colour of their surroundings. It is

A

B

curious that fear causes the same change of colour, as
that which appears when asleep in the dark. Furthermore, experiments proved that when the animals
remained for a longer time in certain circumstances,
there occurred an intensification of the change of
colours; also, that starvation, normal or abnormal
feeding or the quality of the food, was without
influence.
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1. = licht

d. = donker

br. — bruin

cjr.

zw. = zwart.

O v e r het uitsterven van onze vlinders
Het biotogisch cvenwicht wordt door het
ingrijpen van de mens vcrstoord
(medcdeling in de pers, September
1957).
Vrocgcr, we spreken hier over de tijd voor de
tweede wereldoorlog, kon het voorkomen, dat
men in een uur tijd vele honderden vlinders
kon zien fladderen, die men kon onderverdelen
in enige tientallen verschillende soorten. Korte
tijd geleden echter bleek, dat men in ongeveer
dezelfde tijd slechts enkele tientallen vlinders
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zag, samengestcld uit nog geen twaalf soorten.
In Duitsland kwamen vroeger 2657 vlindersoorten voor, waarvan heden nog slechts . . .
een procent is overgebleven. Zijn onzc vlinders
gedoemd uit te sterven?
Professor Max Dingier van de Universiteit te
Miinchen, publiceerde hierover — na een

onderzoek voor dc vereniging tot bescherming
van alpenplanten en dieren — een artikel
onder de titel ..Vlinderloze wereld". Deze
onderzoeker nocmt dit een symbool van onze
tijd. die zichzelve van zijn innerlijke levenswaarden beroofd heeft en daarvoor in de plaats
schijnwaarden geeft.
Wordt het uitstcrven van onze vlinders veroorzaakt door moderne verkeersmiddelen (koelkappen van auto's en vliegtuigpropellers), of
worden deze dieren te veel gevangen, of gaan
zij ten onder tegelijk met schadelijke insecten,
die op allerlei wijze bestreden worden? Deze
redenen kunnen nooit een vernietiging op zeer
grote schaal veroorzaken. Er zijn door intensieve bemesting wel een aantal planten en
bloemen uitgeroeid, maar dit zou in moeten
houden. dat in streken, waar geen bestrijding
van ongedierte of bemesting plaats vindt, b.v.
in grote delen van het hooggebcrgte, wel veel
vlinders voorkomen. Dit is echter niet het geval.
De oorzaak moet ergens anders gczocht worden
en wel in de richting van de radioactiviteit en
atoomsplitsing, hoe vreemd dit op het eerste
gezicht ook lijkt. Wanneer men echter weet.

Drs. L. Coomans

de Ruiter,

dat de vlindcr-CfO' hun voelsprieten als antennes gebruiken om daarmedc dc QQ op grote
afstand, soms zelfs wel 20 km, op te sporen,
dan begint men bovengenoemde begrippen al te
begrijpen. De stralen of groepen van stralen,
die door de kernphysische experimenten in de
dc aarde omringende mantel van lucht komen,
maken het de vlinder-CTO' onmogelijk met hun
fijne antenne's de Q Q op te sporen. Dit heeft
practisch sterilisatie tot gevolg. Vlinders —
meest schadelijke — met een groter weerstandsvermogen, gaan echter minder gauw te gronde
en vermecrderen zich op massale wijze om de
opengevallen plaatsen in de natuurhuishouding
in te nemen, zodat hier weer een vraagstuk
van economische betekenis ontstaat, volgens
Prof. Dingier.
Deze gegevens werden ontleend aan een artikel
uit het Zeitschrift fur Vivaristik. Bewerking

A. Th. Reyst.

Prof. Max Dingier (Miinchen) holds, that the extinction
of a number of our butterflies, is due to harmful
influences of the rays which result from nuclear
experiences (Zeitschrift fur Vivaristiek).

Hilversum:

Zeeslangen I I I
Een bijzondcre zeeslang. hoogst merkwaardig
door dc zeer kleine kop en dc dunne hals en
voorste gedeelte van het lichaam, is de Kleinkop Zeeslang, Microccphalophis gracilis microcephalus. De lengte kan tot 90 centimeter bedragen, doch is gewoonlijk geringer. Bij het
ouder worden verdwijnen de witachtige banden
en vlekken van het jeugdklccd en is de slang
meer uniform donkergrijs van boven en lichtgrijs van ondcren, met een olijfklcurigc of geelachtige, vrij spitse kop.
Z e komt in de Indonesische zeeen betrekkelijk
zelden voor. Er zijn van deze soort enige lokale
rassen beschreven, die onderscheiden worden
door het aantal rijen schubben. O p de noordkust van Java komt het bovengenoemde ras
microphalus voor.
In hocverre deze soort door haar kleine bek
minder gevaarlijk voor de mens is dan andere
zeeslangen, is mij niet bekend. Een feit is echter,
dat zij door de vissers weinig wordt gevreesd.
Van het geslacht Hydrophis komen in de Indonesische zeeen twaalf soorten voor, waaronder
drie in hoofdzaak in het oostelijk gedeelte. Omdat het moeilijk is hiervan in het kort duidelijke
kenmcrken op te geven, zullen we slechts een
enkele soort behandelen en wel de grootst
bekende zeeslang. Hydrophis spiralis, die een
lengte van bijna 3 meter kan bcreiken; een
record-afmeting voor zeeslangen! Vergeleken
bij Astrokia, een zeer dikke, massieve slang,
eveneens van flinke afmetingen, zijn de Hydrophis-soorten slank te noemen. Het verspreidingsgebied van deze slang strekt zich uit van de
Perzische Golf tot Nieuw-Guinea. Zij komt ook
in de wateren rond de Philippijnen voor. De

hoofdkleur is groenachtig geel aan de bovenkant
en geel op de kop, zijden en onderkant; de staart
is zwart. O p de schubben komen kleine zwarte
ringetjes voor.
Deze soort is geenszins zeldzaam. Ook andere
soorten zijn bij herhaling, onder andere bij
Surabaia, gevangen. Zo kreeg Prof. B e r g m a n in de jaren 1936—1942 exemplaren van
Hydrophis cyanocinctus (ook een grote slang;
tot 1,60 meter lang) en van Hydrophis
fasciatus atriccps. kenbaar aan een versmald voorste gedeelte van het lichaam en een zeer kleine
kop, het dier is ongeveer 1,10 meter lang, en
enigszins gelijkend op de hierboven genoemdc
Microccphalophis.
De echte 'ular lempe' die zeer talrijk is in het
oostelijk deel van de Java-zee. met name bij
Surabaia, is Lapcmis hardwickii. In het westeIijk deel, onder andere in de baai van Djakarta,
schijnt ze veel zeldzamer te zijn. Z e is op de
bovendelen vuilgeel gekleurd met donkere, olijfkleurige, driehoekige vlekken, die op de rug
ineenvloeien en op de flanken in een punt eindigen. De onderkant is witachtig. Het uiteindc
van de staart is zwart, hetgeen een zeker kenmcrk is voor deze soort. De donker gekleurde
kop is stomp, het lichaam dik en stevig. Grote
exemplaren hadden een gemiddelde lengte van
753 mm voor de mannetjes en 777 mm voor
de wijfjes. Deze slang komt voor in de zeeen
van de Golf van Bengalen tot Nieuw-Guinea,
alsmede in de Zuidchinese Zee en in de wateren
rond de Philippijnen.
Tussen 1936 en 19-12 kreeg Prof. Dr. R. A. M.
B e r g m a n te Surabaia 550 exemplaren van
deze soort. W e l een bewijs van haar talrijkheid
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Lapemis hardwickii Gray, Uit: Dr. N. de Rooy ,,The Reptiles of the Indo.
Australian Archipelago", Cliche Uitg. Brill N.V., Leiden.

en van de cenvoudige wijze waarop sommige
vissers deze zeeslang weten te vangen. Zij gaan
er 's nachts met een prauw op uit en lokken de
slangen met een 'flashlight' naderbij. Dan worden ze bij de staart gegrepen, snel uit het water
getild en in een mand gewipt. Men moet hierin
natuurlijk een zekcre bedrevenheid hebben. De
meeste vissers wagen zich dan ook niet aan zo'n
slangenjacht. hoe lonend deze ook voor hen is.
Zij zijn zeer bevreesd voor de „ular lampe",
omdat ze weten, dat ook deze slang giftig is.
Maar evenals de meeste zeeslangen is ze weinig
bijterig, hetgeen proeven in het Laboratorium
hebben bevestigd. Niettemin vermeldt B e r g m a n toch een beetgeval bij deze soort. Een
zijner slangenvangers was in de voet gebeten,
nadat hij door een verkeerde manoeuvre de
slang niet in, maar naast de mand had gewipt.
De beet was niet erg pijnlijk. doch de visser
voelde zich weldra dodelijk vermoeid en
leed aan zware hoofdpijnen. Gedurende enige
dagen kon hij niet slapen, maar na een week
was hij in zoverre hersteld, dat hij weer kon
lopen. Hij zag wat bleek en de voet was nog
gczwollen. Dc lidtekens van de giftanden waren
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nog te herkennen. Medicijnen had hij niet gebruikt, evenmin had hij de hulp van een dokter
ingeroepen. W e hebben hier dus met een geval
te maken, waarbij de soort vaststaat en dc
patient 'vanzelf genas. Hicruit mag men niet
de conclusie trekken, als zoude het gif van
Lapemis minder virulent zijn dan dat der andere zeeslangen. Mogelijk immers had de slang
pas gegeten en daarbij veel van haar gif verloren.
Ook deze soort was in de zeewater-aquaria van
het Laboratorium hoogstens 4 tot 6 weken in
leven te houden. Doordat Lapemis evenals alle
andere zeeslangen voedsel weigert en de dwangvoedering geen bevredigende resultaten oplevert, sterven de dieren aan uitputting.
Nog een enkel woord over de dikste zeeslang,
Astrokia stokesi. die een lichaam heeft van
dijdikte en daarbij een lengte van bijna 2 meter
kan bereiken. W e hebben in ons eerste artikel
over de zeeslangen reeds de waarneming van
L o w e vermeld over de massale trek van deze
soort, waaraan volgens zijn mcdedeling miljoenen exemplaren deelnamen. Daar geen enkele
zeeslang van die grootte zo robuust gebouwd

is, was herkenning van de soort mogelijk. Zij
is in hoofdzaak oranjebruin tot geelbruin gekleurd met een dertigtal brede zwarte banden.
die al of niet doorlopen. In het laatste geval
vormen zij donkere banden op de rug en donkere vlekken op de buik. Op de lichte gedeelten
tussen de banden komen soms kleinere donkere
vlekken voor. De kop is donker olijfkleurig.
Hoewel de soort talrijk voorkomt langs de kusten
van Malakka, zijn van Indonesie weinig vindplaatsen bekend; althans in het westen. Op de
Aru-eilanden is ze verzameld en aan de noordkust van Australie, zodat het aannemelijk is.
dat deze slang ook aan de Zuidkust van NieuwGuinea voorkomt.
Prof. B e r g m a n heeft geconstateerd, dat zeeslangen, die in een zeewatcraquarium worden
gehouden, bij vcrvelling de huid soms vrijwel
geheel afstropen. Dit proces gaat echter even
moeilijk als bij landslangen. Soms zitten er ringen van afgestroopte dode huid om het lichaam,
soms zweven er lange slierten achter hen aan.
Zij zwemmen dan rustcloos heen en weer,
schuren langs elkaar of langs dc bodem, om
op die manier het hinderlijk omhulsel kwijt te
raken. Soms trcft men in de losse huiden een
of meer knopen aan. Dit is heel verklaarbaar

A.

Th. Reyst, Koog aan de

als men in een betrekkelijk klein aquarium dc
dieren ziet zwemmen. Zij kunnen zeer korte
bochten maken, zich in spiralen winden en
terwijl het achterste gedeelte van het dier nog
een bocht aan het afwerken is, kan het voorste
deel weer een bocht in andere richting maken.
Men ziet ze spelenderwijs lussen en knopen in
het eigen lichaam leggen. die echter nooit worden aangetrokken, want daarvoor zijn de slangen te kort. De einden worden door de lus heen
getrokken en de knoop lost op. lets anders
wordt het, wanneer achter dc slang nog een
lang stuk afgestroopte huid sliert. Dczc huidslicrten moeten de bewegingen van het lichaam
passief volgen en daardoor ontstaan de knopen.
Voorts heeft B e r g m an kunnen vaststcllen,
dat de vervellingen genezing brengen aan verschillende huidaandoeningen, onder andere zeepokken. Doch ten opzichte van dieper liggende
wonden, zoals zweren, gaat het niet zo cenvoudig. Deze genezen niet bij vcrvelling en
zien er dikwijls daarna nog erger uit, omdat
stukjes van dc oude huid op de ontstoken pick
blijven zitten.
A summary of the three articles will be given in the
next issue.

Zaan:

Jongen van Sceloporus cyanogenys
aanschouwen het levenslicht
Op 16 mei 1958 kreeg ik twee vrouwtjes van
Sceloporus cyanogenys.
die kennelijk beiden
hoogdrachtig waren, althans tc oordelen naar
de brede, wclgcdane lichaamsgestaltcn, die zij
vertoonden, terwijl men zelfs de vorm van de
eieren kon constateren. Het ene was een fiink
stuk groter dan het andere, althans de lichaamsomvang. hetgeen ook later zou blijken zijn
oorzaak te hebben. Alhoewel de dieren mij
werden overhandigd onder de naam Sceloporus
cyanogenys C o p e kwamen zowel ik als enige
andere leden van onze vereniging, na het raadplegcn van het ..Handbook of Lizards" van
H o b a r t M. S m i t h (nr. 94 uit onze onvolprczen bibliothcck) tot de conclusie, dat het
hier ging om Sceloporus poinsettii, hoewel ik
hieraan later weer ging twijfelen, maar hierover
straks meer. De tekening op rug en hals. maar
vooral de afwisselende donker en licht gekleurde ringen om de staart, deden ons overhcllen naar de overtuiging, dat wij hier met
S. poinsettii te doen hadden. wat niet wegnam,
dat wij ons hierin toch nog wel eens zouden
kunnen vcrgissen. In genoemd boek staat toch
ook vermeld, dat deze beide soorten vaak met
elkaar verward worden. Sceloporus
poinsettii
wordt daarin genoemd dc ..Red Scaly Lizard"
en S. cyanogenys dc ,,Blue Scaly Lizard". En
inderdaad, toen er onlangs een kleurendia van

gemaakt was, die op het schcrm geprojecteerd
werd, vertoonde dit dier ter weerszijden van
de schouders een vlekjc, bestaande uit drie
blauw gekleurde schubben. Dit zou dus toch op
S. cyanogenys wijzen. N a dcterminatie van de
kopschilden bleek dit ook inderdaad zo te zijn.
Het verspreidingsgebied — altijd volgens
genoemd boek — strckt zich uit vanaf het
zuidelijk gedeelte van Nieuw Mexico, oostelijk
tot centraal Texas en naar het zuiden in
Mexico door Chihuahua, Coahuila en westelijk
Nuevo Leon tot het zuiden van Durango. Dczc
soort is nogal groot. en als maximumlengtc
van kop tot staart wordt aangegeven ca.
123 mm, terwijl de lengte van de staart ongeveer l 1 / 3 — l " / 3 maal deze lengte bedraagt.
Voor de kleur staat aangegeven, dat de rug
olijfgrijs tot roodachtig kan zijn, terwijl van
S. cyanogenys vermeld wordt. dat de CfCf
prachtig gekleurd zijn met schitterend groenachtig-blauw op de rug. Dit laatste heb ik niet
kunnen constateren, omdat ik geen Cf bezat;
de olijfgrijze kleur was meer van tocpassing.
Ook de brede. zwarte kraag om de nek ter
brcedte van drie schubben, die aan beide zijden
begrensd wordt door een lichtgcklcurde, twee
schubben brede band, stemt overeen met dc
beschrijving. Verder zijn er vier of vijf donkere
vlekken midden op de rug, die weer van elkaar
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gescheiden zijn door lichtgekleurde tussenruimten; het duidelijkst in het midden en meer
naar de flanken toe verflauwend en geheel
verdwijnend bij de buikstreek.
Zoals reeds vermeld is de staart prachtig getekend met donkere en lichte ringen, die vrij
regelmatig daarover verdeeld zijn en bovenop
het sterkst tot uiting komen. De keel bij het (J
is gewoonlijk azuurblauw, bij het Q grijs. Bij
mijn grootste exemplaar is dc keel enigszins
blauw gekleurd, maar dan ook slechts heel
even.
Het voornaamste echter, wat ik u wilde mededelen, is de geboorte van resp. 8 en 16 jongen
bij deze levendbarend — of liever eierenleg-

leek wel van plastic te zijn; het was zo doorzichtig, dat men het gave jonge dier er opgerold in kon zien liggen. Het opvallendste
was de grote kop, die het gehele lichaam en de
lange staart, die er achter opgerold lagen,
geheel bedekte. Een rond geel dooiertje was
ook aanwezig en verder een paar adertjes, die
natuurlijk door het blocd rood gekleurd waren.
Even bleef het eitje boven op de rots stil
liggen; plotseling begon het jong te trillen, het
omhulsel schcurde en fluks kroop het diertje er
uit en wilde weglopen. Ik wist het echter
dadclijk te pakken; het was anders zeker de
prooi van de andere grote hagedissen, die het
terrarium bewonen, geworden. Een van mijn

f!r:
Jonge Sceloporus

cyanogenys

gend-levendbarende — hagedissen, die tot dc
grote familie der leguanen (Iguanidac)
behoren. Toen ik vrijdag 27 juni 's morgens vroeg
beneden kwam en — zoals ik gewoonlijk altijd
doe — een blik in het terrarium wierp, bemerkte ik, dat de kleinste sceloporus, boven op
de rots zittend, een ei aan het leggen was. De
temperatuur in het terrarium was toen niet
hoger dan 16° C , omdat de verwarming en de
vcrlichting gedurende de nacht uitgeschakeld
waren. Ik schakelde beiden toen dadclijk weer
in. Ik zag het eitje, dat naar schatting ongeveer
25 mm lang en iets meer dan 10 mm breed
was, uit het moederlichaam treden. Het omhulsel — een schaal kan men het niet noemen —
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Egcrnia striolata maakte tenminste reeds aanstalten het jong te pakken, hetgeen ik dus
verhindcrde. O p dit moment echter waren de
meeste hagedissen in het terrarium nog niet
wakker, doordat door de nachtelijke afkoeling
de temperatuur nog niet hoog genoeg was opgelopen. De Egernia's zijn echter niet erg
kouwelijk en eten zelfs graag bij een temperatuur van minder dan 16° C.
Intussen merkte ik echter, dat er reeds een
viertal jongen geboren was; ik kon er tenminste
nog drie uit het terrarium wegvangen. Om
8.30 uur legde het moederdier weer een ei en
weldra sprong nummer 5 uit zijn omhulsel; om
8.50 uur volgde nummer 6, om 9.15 uur num-

mer 7 en tenslottc om kwart voor elf het
achtste exemplaar. Vermoedelijk heeft dit
diertje niet meer dan 8 jongen ter wereld
gebracht al is het altijd mogelijk, dat er — voor
ik mijn waarnemingen begon — een of meer
exemplaren tussen de rotsen waren gekropen,
die later bij het te voorschijn komen ten prooi
zouden zijn gevallen aan de vraatzucht van
de grote bewoners van het woestijnterrarium.
Een week later — dus op 4 juli 1958 — kwam
de tweede sceloporus, die heel wat dikker was
dan haar soortgenotc, aan de beurt om haar
eieren te leggen. Hier kon ik van begin tot
eind de gcboorte waarnemen, omdat het eerste
ei precies om 9 uur te voorschijn kwam. Deze
gebeurtenis kondigde zich aan door het heen
en weer bewegen van het achterlijf van dc a.s.
moeder. waarbij de staart iets werd opgelicht.
Het vcrloop was ongeveer hetzelfde als bij het
eerste dier; om 9.20 uur kwamen het tweede en
het derde jong, het vicrdc om 9.25 uur. Onmiddcllijk hierna verschenen nummer 5 en 6.
terwijl om kwart voor tien nummer 7 en 8
volgden. Om vijf voor tien kondigden nummer
9 en 10 zich aan, een kwartier later gevolgd
door nummer 11. Het hield maar niet op, want
vijf minuten later werden 12 en 13 geboren.
Om half elf kwam het veertiende diertje en
vijf minuten later de twee laatsten. Toen scheen
de voorraad uitgeput: bij enkele van de pasgeborenen bleef het eihulsel nog eventjes aan
de staart vastzitten, doch met een pincet kon
het zonder enige moeite vcrwijderd worden.
Dadclijk na de gcboorte van de eerste 8 jongen
op 27 juni had ik al in allerijl een bakje ingericht met een stuk boomstronk, wat plaggen
mos en een plantje, waarin de jonge diertjes
het blijkbaar goed naar hun zin hadden. Ze
aten al spoedig de kleinste meelwormen,
motjes, vliegjes, rupsjes, spinnen en bladluizen
(van een rozenstruik). Toen dus het tweede
legsel kwam was ik cr beter op voorbereid en
kon ik de pasgeborenen dadclijk in een vrij
goed verblijf huisvestcn. zodat ik ze niet eerst
in een grote jampot behoefde op te bergen.
Van het tweede legsel wist ik sommige eieren
al dadclijk op een lepel op te vangen of schoof
ze — nadat ze hier en daar door de moeder
gedeponeerd waren — met behulp van een
stukje karton op de lepel. waarna ik ze meteen
in het geimproviseerde terrarium bracht, waar
ze dan ook dadclijk uitkwamen (de eieren dan
altijd). O p dc foto kunt u zien wat een heerlijk
gewriemel van jonge diertjes het boven op de
boomstronk is. Prachtig was de tekening op
ruggen, poten en staartjes van dit jonge goedje;
men kon er haast niet genoeg van krijgen, zo
mooi was het. Zelfs een buurdame van mij. die
een afschuw had van kruipend gedierte en het

eigenlijk maar griezcls vond, kon bij de gcboorte ervan en later, toen ze bij tientallen over
het boomstronkje krioelden, haar ogen er haast
niet afhouden, zeggende, dat ze zo iets moois
nog nooit gezien had, terwijl ze het helemaal
niet griezelig of akelig meer vond.
Jammer genoeg kon ik de jonge dicrtjes niet
zelf houden, omdat ik de week daarop voor
een dag of tien op reis zou gaan. Deze jonge
dieren kunnen niet lang zonder voedsel. Zc
hebben dagelijks het kleinste voer (weideplankton) nodig. Zelfs al was ik niet op reis
gegaan, dan was het toch voor een terrariumhouder van over de 75 jaar te veel gevergd
om zo'n 24-tal kleine mondjes te moeten vullen,
terwijl hij bovendien nog 14 grote woestijnhagedissen te vcrzorgen heeft. Dus beide ik
links en rechts enigc leden van Lacerta op met
het verzoek mij van vele zorgen te helpen verlossen. Gelukkig kwamen er dadclijk op mijn
verzoek verschillende leden, die elk enige
jonge diertjes mccnamen. Van sommigen daarvan mocht ik reeds vernemen. dat dc dieren
het goed maakten en ons lid Notaris Cock
schreef mij, dat ze groeiden als kooi. Bij dc
geboorte waren ze ca. 2J/i — 3 cm groot, van
kop tot staart, met de staart inbegrepen
ca. 6J/2—7 cm. Na een goede maand waren de
dicrtjes van Notaris Cock ruim 8 cm lang.
Helaas scheen de bevalling voor het moederdier
te zwaar geweest te zijn, geen wonder ook na
16 jongen ter wereld gebracht te hebben in een
paar uur tijds. Het dier at weinig meer, zat
met gesloten ogen maar wat te soezen op een
boomstam, reagcerde later op niets meer, de
ogen gingen steeds minder open en tenslottc
was het eind augusttts afgelopen. Heel jammer
van dit mooie diertje.

Birth ol Sceloporus
cyanogenys.
Detailed description of the birth
youngs of Sceloporus cyanogenys.
prosperous, the youngs went to
after about one month they had

8 cm. According to the author, it is a species which
deserves recommendation among other things, because
one can get the opportunity to observe the very
interesting birth. The reptiles require a spacious
terrarium.

of 8, respectively 16
The birth went very
eat very soon and
reached a length of

Al met al is deze soort zeer aan tc bcvelcn,
maar zij moet gehouden worden in een doelmatig, ruim terrarium met klimgelcgcnhcid en
ruimte om zich te bewegen. Misschien heeft
men bij deze levendbarende soort ook de kans
de geboorte van een aantal jongen te belcven,
hetgeen bij de eierleggende reptielen veel zcldzamer is, omdat het toch altijd min of meer
moeilijk is die eieren tot rijpheid en uitgebroed
te krijgen.
De geboorte van deze jongen is zo iets ongeevenaard schoons en intcressant, dat men
het, als men het meegemaakt heeft, wel nooit
zal vergeten.
Kon ik nu maar een mannetje van deze soort
krijgen! Misschien zou het overgcbleven Q
daarmede een huwelijk willen aangaan. met de
nodige gevolgen van dien. Kom importeurs
van Lacerta. wie bczorgt mij weer eens zo'n
diertje?
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's-Gravenhage:

lets over vlindertrek
Tal van dieren leggen geweldige afstanden
af om bepaalde voor hen minder gunstige
omstandigheden te ontvlieden dan wel om weer
hun brocdgebieden te betrekken. De beste
gegevens staan ons ten dienste wat de vogels
aangaat: wij weten, dat de insectenetende
vogels in de nazomer of herfst zuidwaarts
trekken en waarheen zij gaan. Wij weten ook,
dat tal van vogels pas naar het zuiden trekken.
wanneer het vorstgcbied nadert of het land
onder dc sneeuw komt tc liggen en dat tal van
vogels uit het hoge noorden hier komen overwinteren, terwijl hun soortgenoten, die hier te
lande broeden, wcgtrckken naar Zuid Europa.
Maar we weten nog lang niet alles over de

van de nieuwe generatie komen in Juli of
Augustus uit de pop. Aanvankclijk dacht men,
dat dergelijke trekvlinders alleen maar trokken
in een richting, van zuid naar noord en dientcngevolge zo'n soort, zo tenminste alle individuen trokken, tenslottc wel in aantal moest
verminderen, wellicht uitsterven. Als regel
geldt namelijk, dat alle nakomelingen van
hierheen geemigreerde vlinders zich in het
nieuwe gebied niet kunnen handhaven. Haast
alle exemplaren komen s winters om en een
enkele overwinterende vlinder, die het geluk
heeft een beschut hoekje in een schuur of op
een zolder te vinden, komt er door. Tegenwoordig weet men echter van veel Nederlandse
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Koninginnepage. Papilio machaon L. Imago, pas uitgckomen.
Foto H. A. L. Menne
trekvlinders. Pas een halve eeuw geleden ging
men vermoeden. dat vlinders emigreerden en
eerst in 1930 ging men zich ernstig toeleggen
op de studic van de vlindertrek. Langzamerhand
kwam men tot de conclusie, dat tal van Nederlandse vlinders eigenlijk geen inheemse vlinders
zijn, doch elk voorjaar weer hierheen komen
uit Afrika en Zuid Europa. Thans weet men
dit reeds van 56 Nederlandse vlindcrsoorten.
Het meest bekende voorbeeld van een trekvlinder is wel de Atalanta. (Vanessa
atatanta
L.), ook genaamd Nommervlinder of Admiraal,
de prachtig zwart met wit en rood gekleurde
dagvlinder, die wij vooral in de nazomer in
parken en kwekerijen vlug en bevallig zien
rondfladderen en bij voorkeur zien necrstrijken
op de honingrijke bloemen van buddleyastruiken.
Deze vlinder trekt in de lente vanuit het
Middellandsezeegebied naar het noorden en
arriveert — naargelang van de weersomstandtgheden — in April of Mei hier. Z e legt haar
eieren op de grote brandnetel en de vlinders
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trekvlinders, dat een deel van de hier te lande
nieuw geboren vlinders in de herfst terugkeert
naar zijn basis in het zuiden. Dit is met zekcrheid o.a. waargenomen door ccn bekend Engels
lcpidopteroloog Dr. C. B. W i 11 i a m s. Deze
zag in September de Distelvlinder, Vanessa
cardui L„ en ook dc Atalanta in groot aantal
zuidwaarts over de Middellandse zee trekken.
Men zou dus de vlindertrek kunnen vergelijken
met de vogeltrek, maar er zijn verschillen. In de
eerste plaats keren lang niet alle trekvlinders
naar het zuiden terug. In de tweede plaats
broeden de trekvogcls niet in het overwinteringsgebied, terwijl de vlinders daar wel hun
cicren leggen (van hen zijn in Noord Afrika
geregeld in het vroege voorjaar rupsen van
een nieuwe generatie gevonden) en in de
derde plaats bleken bij ondcrzock de uit immigranten stammende 9 9 van bepaalde trekvlindersoorten steriel te zijn. Voor deze soorten
was het noordclijk klimaat dcrhalvc te koud
en van het voortbrengen van nog een generatie
kan dus geen sprake zijn.

Behalve dc Atalanta en de Distelvlinder zijnI
verder bekende. in Nederland waar te nemenI
trekvlinders: het Gamma-uiltje
(Autographa!
gamma L.). de gele Lucernevlinder (Coliass
hyale L.), de Doodshoofdvlinder
(Acherontia3
athropos L.), de Windepijlstaart (Herse convolvuli L.) en de Kolibrievlinder
(Macroglossum stcllatarum
L.).
Van het Gamma-uiltje komen soms enorme;
zwermen hierheen. Dat was al heel sterk in de•
jaren 1946 en 1953. Daar de rupsen zich mett
cultuurgewassen voeden vreesde men zelfs grote!
schade aan dc oogst, maar dat is nogal rneegevallen, omdat vooral van deze soort de nieuwgeboren 9 9 >n hoge mate steriel waren. Ookt
is bij deze vlinder het eigenaardige. dat zijj
weer verder trekken, men vermoedt naar Zuid1
Engeland en Ierland, zodat langzamerhand vrijwel alle immigranten weer verdwijnen van hier.
Een trekker op grote schaal is de Amerikaansei
Monarchvlinder (Danaus plexippus L.). Deze!
overwintert in Zuid California, Mexico en zuidclijker tot in Brazilie toe en trekt in de lente:
in grote massa's naar het noorden, tot Alaskat
en de Hudsonbaai toe. De vlinders van dei
nieuwe generatie verzamelen zich in de herfst
en hoe zuidelijker de zwermen op hun retourvlucht komen, des te groter worden deze.
In Zuid Amerika is de Groene Page (Uraniai
Iciltts L.) een grote trekker. Ikzelf zag in 1947
een trek daarvan in Paramaribo, die negeni
dagen duurde. Van zonsopgang af tot de avondI
trokken duizenden en duizenden vlinders over.
Zelfs in de drukste straten vlogen ze maar
achter elkaar — met de snelheid van een
fietser — en ook dwars door regenbuien, hoewel
in minder aantal.
Er zijn nog andere vormen van emigratie in de
vlinderwcreld dan de boven beschrcvene. Het
bekende Koolwitje b.v. komt juist in de zomer
soms bij millioenen uit het Oostzee-gebied naar
het zuiden, waarbij de meest genomen route
gaat over Duitsland naar Zwitserland en Oostenrijk, zelden echter via ons land. (Het is
maar een enkele keer gebeurd, dat zwermen
hiervan naar Nederland en Engeland afzakten.)
Aangenomen wordt, dat in de Baltische landen

Prof. Dr. Ant. Stolk,

de voortplantingscondities vaak voor de witjes
buitengewoon gunstig zijn, waardoor een overbevolking ontstaat, die tot emigratie noopt.
Er is n.l. wel geconstateerd, dat een trek op
grote schaal van een bepaalde vlindersoort
voorafgegaan was door een ernstige rupsenplaag van die soort. Een abnormale droogtc
met daarmee samenhangend gebrek aan voederplanten zou ook vlindertrek kunnen bevorderen. Overigens zijn de oorzaken van de vlindertrek nog niet geheel tot klaarheid gekomen.
Veel vindersoorten trekken niet regelmatig doch
slechts nu en dan. Hiertoe behoren de Koningspagc (Graphium
podalirius L.) uit midden
Europa (dichtst bijzijnde biotopen: de Eiffel en
de zuidelijke Ardennen) en onzc Koninginnepage (Papilio machaon L.). Het trekken van
deze laatste is bij toeval ontdekt. De Engelse
Koninginnepage verschilt n.l. een weinig in
tekening met onze en nu treft men zomers in
het Z . O . van Engeland plotseling vrij veel
Koninginnepage's aan, die kennelijk tot de
soort van het vasteland behoren.
Merkwaardig is de gezamelijke trek van totaal
in levenswijze afwijkende vlindersoorten. W a a r genomen is b.v. het gelijk optrekken van de
Distelvlinder en het Gamma-uiltje.
De studie van de lepidopterologie is een uiterst
interessante. Het zou daarom te betreuren zijn
indien, zoals de laatste tijd geconstateerd wordt,
de vlinders — vooral in Europa — langzaam in
aantal afnemen als gevolg van de moderne
middelen, waarvan de mens zich, zowel voor
zijn voedselvoorziening als voor zijn vermaak,
op grote schaal bedient. (Zie hiervoor het
artikel: Over het uitsterven van onze vlinders

op pag. 18).

Some remarks about the migration of butlertlies.
It appeared that many dutch butterllies are not
indegenous, but immigrate every spring from Africa
and South Europe. This migration of butterflies,
reminds of the migration of birds, but there are
differences: not all migrating butterflies come back to
the South, the migrating birds do not breed in their
winter-residences but the butterflies do: and finally it
appeared that the females being born from immigrants
were sterile. It also appeared, that some species of
butterflies migrate regularly, others irregularly: not
all causes of the migration of butterllies are known.
Occasionally some species travelled together.

Amsterdam:

Ontsteking van de mondholte kan tegenwoordig
met succes bestreden worden
(met foto's van de schrijver)
Een ziektc, waarmee iedere terrariumhouder
vroeg of laat bij zijn dieren te kampen heeft.
is wel de ontstcking van de mondholte, die ook
wel bekend staat als 'mondrot', 'mondvuil' en
dergelijke. Deze ziekte komt namelijk zeer algemeen bij amphibien en reptielen voor, en wel
in het bijzonder bij dieren, die in terrarium worden gehouden. Merkwaardig is het feit, dat deze
ziekte in de vrije natuur vrijwel nooit wordt
aangetroffen. Tijdens mijn expeditie, die ik in
1957 in Zuid- en Centraal-Afrika mocht onder-

nemen, heb ik ook hieraan enige aandacht besteed, maar onder het talrijkc verzameldc
materiaal, werd geen enkel exemplaar met een
ontsteking van de mondholte aangetroffen.
Waarschijnlijk hebben wij hier dus te doen met
een ziekte, die het gevolg is van de min of
meer onnatuurlijke omstandigheden. waaraan de
dieren in het terrarium zijn blootgesteld. Een
dergelijke mondontsteking is immcrs ook bij
aquariumvissen bekend.
Vermoedelijk spelen bij dit ontstekingsproces,
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dat door verschillende bacterien kan worden
veroorzaakt, een aantal verschillende factoren
een rol. W e l k e factoren dit precies zijn, is niet
zo gemakkelijk te zeggen, maar het ligt wel
voor de hand om in dit verband te denken aan
het toegediende voedsel, dat bij terrariumdieren
over het algemeen niet geheel normaal is te
noemen, en voorts aan alle mogelijke mechanische beschadigingen. Wellicht ook staat de
ziekte in verband met een algehele ontsteking
van het maag-darmkanaal.

Bij ccn muurhagedis (Lacerta muralis) en een
smaragdhagedis (Lacerta viridis, fig. 1) kon
de behandeling eerst in een meer gevorderd
stadium worden toegepast. De kleine bleke
plekken bleken hier reeds samen gevloeid te
zijn tot een beslag, terwijl hier en daar bloedige
plekjes aanwezig waren. Ook was hier de tong
aangetast, en wel in ernstigc mate.
De behandeling bestond nu hierin, dat de aangetaste delen met een door een zacht doekje
omwonden, fijn pincet zo voorzichtig mogelijk
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figuur 1

De mondholte-ontsteking kan vrij gemakkelijk
worden vastgesteld. De mondholte en de lippen
blijken defecten te vertonen: lichtgekleurde
plekken, bloedige plekken, kleine puntjes en
knobbeltjes, soms met een duidelijke pusvorming, in latere stadia een doorlopend beslag.
Doorgaans vermindert de eetlust en treedt een
belangrijke vermagering op, waarna de dieren
vroeg of laat te gronde gaan.
Bij een aantal gevallen van mondholte-ontsteking is het ons gelukt om een volledig herstel
te verkrijgen door een lokale behandeling met
anti-biotica, in het bijzonder met aureomycine
en terramycine. In het kort willen wij deze
gevallen aan een bespreking onderwerpen.
De pad (Bufo sp.) en het kameleon (Chamealeo chamaeleon?, fig. 2), die ik van mijn
Afrika-expeditie in volkomen gezonde toestand
had meegebracht, vertoonden, nadat ze enige
tijd in een terrarium waren ondergebracht, de
karakteristieke verschijnselen van de mondholteontsteking. Zij vertoonden kleine bleke plekken
aan het slijmvlies en de lippen, terwijl zelfs de
tong enigszins was aangetast. De behandeling
kon in een vroeg stadium worden ingezet.
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werden schoongemaakt, waarna vervolgens het
antibioticum in poedervorm werd aangebracht,
bij de pad en de smaragdhagedis aureomycine
en bij het kameleon en de muurhagedis terramycine.
Na enige dagen bleek een korstje te zijn gevormd, dat op ovcreenkomstige wijze kon worden verwijderd. Nadat deze behandeling nog
enige malen was herhaald, bleek de mondholteontsteking volkomen genezen te zijn. De voedselopname werd weer geheel normaal.
Hier dient nog te worden opgemerkt, dat de
genoemde herhaling van de behandeling in
crnstige gevallen zeker nodig is, terwijl deze
vaak bij zeer lichte gevallen achterwege kan
blijven.
Bij een ringslang (Natrix natrix) werd dezelfde
behandeling eveneens met succes toegepast. De
ontsteking was hier zover voortgeschreden, dat
reeds de ademhalingsorganen waren aangetast.
Behalve de lokale behandeling met aureomycine-poeder, werden bovendien nog enige
injecties met aureomycine-oplossing gegeven.
Het is zeer goed mogelijk om die injecties toe
te dienen, maar zij vragen in verband met het

huidpantser wel enige technische vaardigheid.
De lokale behandeling met het antibioticum in
poedervorm zal daarom in liefhcbberskringen
gemakkelijkcr ingang kunnen vinden.
Noot van dc redactie: Het antibioticum aureomycine kan op drie manieren worden toegediend: met of zonder voedsel door de mond, de
meest bruikbare methode bij kleine dieren.
waarbij wonden of infectics van buiten af niet
te bereiken zijn; in poedervorm gestrooid in
wonden of op ontstoken plekken op de buitenzijde van het lichaam, bij kleine zowel als
grotere terrariumdieren en ten derde door middel van injecties, wat vrijwel alleen bij grotere
diersoorten mogelijk is en waarbij er op gelet

dient te worden dat de hoeveelheid geinjectcerde
vloeistof gering is, omdat anders het inpersen
van het vocht crnstigc beschadiging tengevolge
heeft, terwijl meestal het grootste gedeelte van
de ingebrachte vloeistof door het gemaakte
openingetje weer wegvloeit.
The treatment ol infection of the mouth.
"The" notorious infection of the mouth is very common with amphibiae, reptiles and fishes, and occurs
only among animals in captivity. Aetiologic factors are:
abnormal food, mechanical damages, gastro-enteritis.
In some cases the author succeeded in bringing about
a complete recovery by treating the infected spots
- after cleaning - with powdery aureomycine and
terramycine. In one case (Natrix natrix) in which also
the tractus respiratorius was afected, the local
treatment was supported by aureomycine per inj.
figuur 2

Bock b e s p r e k i n g

Zoological photography in practice door Hugh B, Cott
(Fountain Press, London), prijs 52 s. 6 d.

Het fotograferen van dieren in de vrije natuur is een
moeilijke, maar veel bevredigtng schenkende bezigheid,
die in de laatste jaren in de belangstelling komt van
steeds meer beoefenaars. Voor het eerst in de geschiedenis van het onderwerp manifesteert zich nu een
schrijver, bekend bioloog, die op beide gebieden —
zoo logic on fotografie — even gezaghebbend is.
Dr. Cott ontpopt zich hier als een zeldzaam voorkomende combinatie van zooloog, natuurliefhebber,
kunstenaar en bekwaam fotograaf. Hij wijsl er allereerst op wolk een enorm arbeidsveld tie amateur en
vakman op dit gebied nog wacht, daar vele diergroopen in dit opzicht verwaarloosd zijn en dierenfologralie lange tijd hoofdzakelijk vogelfotografie was.
Het vreemde is volgens hem, dat, terwijl wij tegenwoordig door de onderwaterfotografie veelvuldig
vergast worden op beelden uil de diepte der oceanen
er nog reeksen ,.gewone", op het land levend", uieren
zijn, die nog nimmer werden gefotografecrd. Ook wijst
hij er op, dat vele landstreken in dit opzicht nog
nagenoeg terra incognita zijn (b.v. Zuid Amerika en
de Latijns-Europese Ianden); de foto's van aldaar
levende diersoorten zijn veelal in dierentuinen genomen. En als een ander aspect noemt hij nog de
uitroeiing van steeds meer diersoorten, zodat het
verzamclen van fotografisch materiaal van wetenschappelijk belang en schoonheid geslirnulcerd dient
te worden alvorens het te laat is.
Dlerfotografie in de vrije natuur is geen gemakkelijke
zaak. Iedereen gebruikt wel eens een fotoloestel, maar
de resultaten zijn er dan ook naar. Maar de succesvolle dierenfotograaf moet zijn camera kennen zoals
de soldaat zijn geweer, zodat — wanneer het moment
zich voordoet — hij volkomen moet kunnen vertrou-

wen op zijn materiaal en snelle beslissingen moet
kunnen nemen. En dit vcreist technische bekwaamheid.
een goed vermogen tot oordelen en een lange practische ervaring, Daardoor is het zo belangrijk, dat het
door Dr. Cott geschreven boek een uitmuntende gids
is op deze niet gemakkelijke weg.
De eerste hoofdstukken van dit werk behandelen
verschillende technische onderwerpen, zoals keuze en
soort van camera's en de verschillende voor- en
nadelen der verschillende typen en merken; verder hot
gcbruik van filters en de verschillende soorten lenzen,
het ontwikkelen, afdrukken en vergroten, lilmmateriaal en nog veel meer. Al deze onderwerpen worden
zeer uitgebreid behandeld, waarbij de schrijver tevens
ingaat op de aparte conditics in de tropen. Weer een
ander deel handelt over het vervaardigen van diapositieven; hierbij komt ook overeenkomst en verschil
van de arlistieke en welenschappelijke benaderingswijze uitvoerig ter sprake. De laatste hoofdstukken
behandelen dieren en fotografie in het tropische
regenwoud en in de savannen en woestijnen der verschillende werelddelen. De tekst wordt afgesloten met
een hoofdstuk over de classificatie van het dierenrijk.
Een uitgebreide literatuurlijst en index zijn toegevoegd.
Last but not least wijzen wij nog op de acht en zestig
merendeels zeer fraaie en leerzame, groot-formaat
foto's van dieren uit vele groepen van het dierenrijk
achter in het bock, waar in de tekst dikwijls naar
ver wezen wordt. Een verrassing is, dat niet minder
dan vier en twintig er van amphibien en reptielen
voorstellen, daarmoo de herpetologische interesse van
de schrijver lonend. Al met al een zeer waarde vol
work, dat zijn weg zal weten te vinden.
v. O.
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Rectilfcatie
In het eerste artikel over Zeeslangen (Lacerta, 16e
Jrg., 1958, 11/12, Aug.-Sept., p. 86) werd mcdegedeeld,
dal Dr. L. D. Brongersma
in 1955 in de Boven
Digoel rivier op 700 km van de monding drie soorten
zeeslangen heeft gevangen. Dit blijkt onjuisl te zijn.
Brongersma
verzamelde in deze rivier in de
buurt van Tanahmerak, 450 km van de monding, een
zeeslang, n.l. Enhydrina schistoza (zie mijn tweede
artikel in Lacerta, tie Jrg, 1958, 112, Oct.-Nov.,. p. 2).
Voorts dient Elapidae op p. 86 te worden gewijzigd
in Elapinae.
In het artikel Zeeslangen II, eveneens in nummer
1/2, Oct.-Nov., moet de twintigsle regel van boven
af van de tweede koiom op pag. 2 aanvangen met:
Deze soorf enz.

Vraag en aanbod
Erik van Eijsden, Oude Molstraat 30, *s-Gravenhage,
biedt aan: twee volwassen Spaanse vuursalflmandcrs
(Salamandra s. bejarae) voor / 1,75 p. st. Hij vraagt
te koop: twee geelbuikpadden en een of meer ex.
Hemidactylus
lurcicus.
Dr. A. A. Bolter, Zijlweg 172, Haarlem vraagt ter
overname landschildpadden (Testudo's), echter geen
Moorse of Spaanse. Ook heel grote.

Verslag bibliothecaris over het
verenigingsjaar 1 9 5 7 / 5 8
Door het laten inbinden van in het afgelopen jaar
ontvangen tijdschriften en het aankopen van enige
fraaie boekwerken (o.a. Klingelhcifiers .terrarium kunde", deel II en
III (nr. 400), Knaurs ..Tierreich in
Farbcn ..Reptilen11 (nr. 453) werd de bibliotheek met
39 boeken uitgebrcid (vorig jaar 35).
Het vorig jaar werden 152 boeken door de leden
aangevraagd, dit jaar slechts 138. Jammer genoeg
besefren de leden blijkbaar nog niet genoeg welk een
schat \ a r gegevens on een bron \ a n kennis in onze
bibiiotheek op te doen is. Een verheugend vcrschijnsel
echter is, dat vooral de nieuwe leden de vorige
jaargangen van Lacerta lezen en blijk geven van hun
waardering hiervoor. Alle oudere jaargangen zijn in
duplo in de bibliotheek aanwezig! De complete jaargangen 9 t/m 15 zijn nog verkrijgbaar ad / 5,50 per
jaargang (niet ingebonden).
Met een woord tot opwekking aan hen, die tot nu toe
zulks verzuimden (in het afgelopen jaar werden aan
slechts 52 verschillende leden boeken uitgeleend) eens
kennis te maken met het vele mooie en leerzame, dat
deze boekenschat hen biedt, wil ik dit korte verslag
hierbij beeindigen, Aan hen, die nog niet in het bezit
zijn van een boekenlijst — of althans de vervolgen van
de eerste lijsten — en gebruik wensen te maken van
de bibliotheek, kunnen op aanvrage deze lijsl of de
vervolglijsten worden gezonden. Daar deze lijsten
veel werk bezorgen wordt verzocht ze zorgvuldig te
bewaren.
De Bibliothecares, A. Th. REYST

Clichefonds

Reservefonds „Lacerta"

Binnengekomen giften voor het Lacerta Clichefonds
ontvangen van: J. B. t. V. / 2.50; A. v. H. f 2,—.
A. D. L. / 2,50; H. T. / 1,25; W. G. v. O. / 2,50.
Totaal / 10,75.
Hartelijk dank!

H. N., Z., / 1,25. Saldo 15-12-1958 / 325.25.

Boekbespreking
Dieren zien en leren kennen, door Dr A. F. J. Portielje,
5e herziene en vermeerderde druk, Elsevier, Amsterdam, 1957. Prijs / 19,50.
Onder de vole dierenboeken, die er regelmatig in ons
land verschijnen, neemt dit werk een zeer bijzondere
plaats in. Dat er een nieuwe, weer op vele plaatsen
bijgewerkte druk nodig bleek, stemt tot verheugenis.
Desondanks heeft het zijn eigen karakter bchouden en
is het weer een knap pleidooi voor de studie van het
dierengedrag, zoals het zich voordoet, d.w.z. zonder
het ID vermenselijken enerzijds en het sentimenteel te
benaderen anderzijds. De schrijver — oud-inspecteur
van de levende have van Artis — heeft in dit boek de
resultaten van een heel leven van zorgvuldig waarnemen en interpreteren vastgelegd. Vooral de nadruk
op de subjectieve verschijnselen van het dierengedrag
en het wijzen op de waarneembaarheid ervan drukt
ecu stcmpel op het werk en is een heilzaam tegenwicht
tegen andersgerichte interpretaties op dit gebied.
Zo is dit boek geworden wat do ondertitel belooft:
ccn bijdrage tot de kennis van het driflleven en tot
de ontwikkeling van het instinctbegrip. De vele foto's
zijn van grote wetenschappelijke en aesthetische
waarde.
Een boek om te bezitten en steeds opnieuw te raadplegen.
v. O.

Mutaties
Nieuwe leden per 1-10-'58:
J. H. Been, Jac. v. Heemskerkstraat 2, Roosendaal
A. Berveling, Regentesselaan 22, Bussum
F. Blankenstein, Tjoenerstraat 2, Deventer
B. H. J. Bouber, Rooseveltlaan 5 11, Amsterdam-Z.
J. S. M. C. Breukel, Ophoviuslaan 2, 's-Hertogenbosch
A. J. Contini Seller, Waalstraat 52, Amsterdam-Z.
K. Kramer, Meidoornstraat 10, Wormerveer
J. Sala, Tesselschadelaan 35, *s-Gravenhage
H. M. v. d. Steeg, Schuttersbergweg 48, Arnhem
Mej. B. Tulner, de Ruyterlaan 23, Velp
Mej. J. M. Veenstra, Anslijnstraat 7, Haarlem
J. J. Verheul, Ilpcnstein 32, Rotterdam-Z.
G. M. de Wilde, Bankenlaan 1, Beverwijk
Adrcswi/z/gingen:
P. A. Bonne, *s-Gravenhage, wordt: 37, Ferrier Ave.
Toronto (Ont.), Canada
J. E. v. d. Elburg, Heemstede, wordt: Regentesselaan
5, Haarlem
,,De Nat uur vriend", Den Haag, wordt: p/a H. Th
Snijders, Leyweg 514, 's-Gravenhage
J. H. van der Walle, Emmeloord, wordt: Lange Dreef
49, Emmeloord.

Attentie
Wil degene, die zonder naam en adres te vermclden
aan de bibliothecaris de jaargangen 13 t/m 16 van
..Lacerta" ter inbinding zand, maar dc kosten ad.
f 5,— nog niet voldeed, zich bekend maken en f 5,—
stortcn op postrekening
nr. 31 05 57 t.n.v. A. Th.
Reyst, Koog ajd Zaan?
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